Referat af møde i skolebestyrelsen
Mandag d. 22. marts 2020 kl. 17.00 - 19.00 på google meet

25. marts 2021
Afbud til mødet: Heidi Bjerggaard Hansen

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Eleverne har afholdt et virtuelt elevrådsmøde, som Josefine og Maja styrede. Det gik
fint, bortset fra lidt tekniske problemer.
Eleverne drøftede trivsel i klasserne, idéer til at styrke trivsel i klasserne, og
formand og næstformand viste deres nye elevrådshåndbog frem og ønskede at få
feedback på bogen.
Trivselssamtaler med lærerne blev anbefalet.
Elevrådsmøderne er planlagt for resten af skoleåret, så de ligger forud for
bestyrelsesmøderne.
4. Trafiksikkerhed ved afdeling Gudme
Bestyrelsen drøftede opfølgning på politisk behandling af bestyrelsens henvendelse
til Teknik- og Erhvervsudvalget, og Børn- og Ungeudvalget. Det fremgår ikke af
referatet, at punktet har været drøftet, og bestyrelsen har ikke fået nogen
tilbagemelding.
Bestyrelsen beslutter sig for at kontakte politikere på telefon og på mail.
5. Budget 2021
De seneste oplysninger vedr. lønstigninger er lige indkommet, og Ole tilretter
budgettet.
Det tilrettede budget kommer på aprilmødet til godkendelse.
Undervisningsmiddelbudgettet rummer bl.a. nyindkøb af elev-chromebooks - et
opdateret budget for uv-midler kommer med på næste møde.
Lejrskole-programmet for skolen er lidt dyrt, men det er en vigtig prioritering, og vi
fastholder lejrskoler på 2. - 4. - 6. - 8. årgang.
6. Opfølgning på henvendelse fra Landsbyklyngen vedr. cykelsti
Skolebestyrelsen støtter Landsbyklyngen i deres henvendelse vedr. cykelstier, og
Sarah kontakter Kent og fremsender notatet som opbakning til Klyngesamarbejdets
fremlæggelse for det politiske udvalg.
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7. Orientering om status på ForårsSFO
ForårsSFO starter tirsdag d. 6. april - straks efter påske.
Planlægningen går rigtig fint, og personalet er gengangere fra sidste år.
Informationsmødet for forældre blev afviklet virtuelt på grund af corona.
FSFO A har 15 børn, FSFO B har 14 børn. Børnetallet i 2021 er særligt lavt, og i de
kommende år er der langt flere børn, der skal indskrives. Det foreløbige børnetal for
indskrivning i 2022 er 55 børn.
8. Gensidig orientering
AB orienterede om status på genåbning pr. 15. marts
Vi har ansat Stine Kling Larsen, som er vejleder i læringsmiljøet i indskolingerne.
Stilling som buschauffør er slået op til besættelse pr. 1. maj.
Skolen indleder dialog med Gudme Børnehus vedr. indskrivning af maxi-børn i 2022.
9. Evt.
Intet
Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand
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Astrid Birkbak
Skoleleder
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